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DODATEK č. 1
k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkum"

(dále jen .:dodatek':)

Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Se sídlem: Kamýcká 129, Praha - Suchdol, 165 00
Zastoupení: Ing. Karel Půbal Ph.Il, kvestor
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel*')

Oprávněná organizace:
Ceská společnost archeologická, o.p.s.
Se sídlem: Kolátorova 1466/14, Praha - Břevnov, 169 00
Zastoupení: Ing. Radek Balý, ředitel
IČO: 28458681
DIČ: CZ28458681
(dále jen „Oprávněná organizace'*)

(společně dále jen „smluvní strany")

PO 397/2020

Smluvní strany dne 24.3.2020 uzavřely Dohodu o provedení záchranného archeologickóho
výzkumu (dále jen :,dohoda-'), jejímž předmětem je provedení archeologického výzkumu a s
tím souvisejících služeb, a to na pozemku Objednatele, parc. č. 1627/1 v katastrálním území
Suchdol, obec Praha, zapsaný na LV č. 255 v katastru nemovitosti vedením Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „pozemek Objednatelep.
S ohledem na nutnost provedení vícepraci se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku
k dohodě:

Clánek 1
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je provedení víceprací Oprávněnou organizací spočívajících v provedení
záchramiého archeologického výzla]mu včetně laboratorního zpracování (dále jen „ZAVD a s
tím souvisejících služeb tak, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 dohody, a to na území skryté
plochy v rozsahu objektu S01 nacházejícím se na pozemku Objednatele.

Článek 2
Doba plnění

1. Termín zahájení plnění die tohoto dodatku: ode dne účinnosti tohoto dodatku

2. Termín dokončení a předání investorské a nálezové zprávy shrnující výsledky ZAV včetně
expertního listu sloužícího pro kolaudaci stavby dle tohoto dodatku bude Objednateli
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předána do 12ti měsíců od dokončení terénních prací ZAV, tj. od dokončení prací dle
čl. 1, odst. 2., písm. a, b, c dohody.

Článek 3
Cenaa způsob placení

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku
nepřekročí částku 323 600 Kč plus 21 % DPH. Rozpis jednotlivých činností a časová
náročnost je uvedena v příloze č. 1 - Rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly: že doba splatnosti faktury činí 14 dni ode dne jejího doručení.
Smluvní strany se dohodly: že část celkové ceny za provedení vícepraci dle tohoto dodatku
Objednatel uhradí na základě daňového dokladu - faktury Oprávněnó organizace, který
bude vystaven po dokončení terénních prací. Součástí této faktury bude soupis skutečně
odpracovaných hodin clle přílohy č. 1 - Rozpočtu. Zbylou část celkové ceny za provedení
víceprací dle tohoto dodatku Objednatel uhradí na základě daňového dokladu - faktury
Oprávněné organizace: který bude vystaven po dokončení a předání investorskó a nálezovó
zprávy včetné expertního listu sloužícího pro kolaudaci stavby. Součástí této faktury bude
protokol předání a převzetí potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
doldadu ve smyslu přís[ušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb.: o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít
odpovídajícínáležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Oprávněné
organizaci k dopinění, aľtiž se tak dostane do prodlení se splatností, Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doničení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

4. Úhrada celkové ceny za provedení víceprací dle tohoto dodatku nebo její části bude
Opľávněné organizaci převedena rta její účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě,
že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Oprávněná organizace nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede Objednatel úhradit na bankovní účet
až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí Oprávněná ot·ganizace bezodkladně Objednateli.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny. V ostatním se práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí dohodou. Smluvní strany se
výslovně dohodly: že na provedení ZAV a s tím souvisejících služeb dle tohoto dodatku se
přiměřeně použijí ustanovení dohody, včetně sankčních ujednání, odpovědnostních
ujednání a ujednártí o autorských právech, ned-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že veškerá případná plnění
poskytnutá si smluvními stranami před účinností tohoto dodatku se započítávají na plnění
dle tohoto dodatku.
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3. Tento dodatek nabyva platnosti dnemjeho podpisu opravnenyrni zastupci obou smluvnich
stran a (1cinnosti dnem jeho uverejneni v registru smJuv, v souladu se zakonem c. 340/2015

b., o zvlastnfch podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a 
o regislru smluv (zakon o registrn srnluv). ve zneni pozdejsich pi'edpist'.'1. Smluvni strany se
dohodly , pro pripad poskytnuti nekterych plneni die pi'edmetu tohoto dodatku pi'ed jeho
ucinnosri. ze se tato plneni zapocilavaji na plnenf poskytnuta die tohoto dodatku, a to dnem
jeho ucinnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve ti'ech stejnopisech, z nichi Opravnena organizace obdrzi
jeden a Objednatel dva stejnopisy.

5. Opravnena organizace udeluje bezvyhradni souhlas se zvei'ejnen[m plncho zneni dodatku
tak, aby lento dodatek mohl byt pi'edmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c.
I 06/1999 Sb., o svobodnem pi'fstupu k informacfm, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu a
s uvei'ejnenfm plneho znen[ dodatku die zakona c.340/2015 Sb., o zvlastnfch podm[nkach
(1cinnosli nekterych smluv, uvei'ejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o regisrru
smluv), ve znfoi pozdejsich predpisu.

6. Opravnena organizace bere na vedomi a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2
pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znenf pozdejsich predpisu.
Opravnena organizace je povinna plnil povinnosti vyplyvajici pro ni jako osobu povinnou
z vyse citovaneho zakona.

7. Ned ilnou soucasti tohoto dodatku je priloha c. I - Rozpocet.

8. mluvni strany prohlasuji, ze si dodatek radne precetly, jeho obsahu porozumely a ze
dodatek odpovfda jejich skutecne a svobodne vuli, coz stvrzujf svymi vlastnorucn[mi
podpisy.

7 4 -04- 2020 
V Praze dne: ................... . 

Za Objednatele: 

 .-  .... . 
Ing. Karel Pubal, Ph.D. 
kvestor 

/14, lt. )d<!J
V Praze dne:� ................. . 

Za Opravnenou organizaci: 

Ing. Radek Baty 
reditel 



Ceska spolecnost archeologlcka, o.p.s. 
Kolalorova 1466/14. 169 00, Praha 6 
IC: 28458681 
DIC:· CZ28458681 

Rozpocet na zajisteni ZAV Suchdol, Sidlistni ul. OBJEKT S01 
Vyukove centrum pro zpracovani zemedelskyeh produktu FAPPZ 

Doba vyzkumu cca 10 pracovnich dnl a 9 hodin 

Pracovnlcl Sazba Dnv Hod/nv Celkem +21%DPH 

Archeoloo 1 450 10 90 40 500,00 Kc 8 505.00 Kc 
Techn,k 1 290 10 90 26 100.00 Kc 5 481,00 Kc 
Terennl oracovnik 10 170 10 90 153 000.00 Kc 32 130 00 Kc 
Geode! 1 5000 3 15 000,00 Kc 3 150,00 Kc 
Terenni casl ZAV so, 234 600,00 KC 49 266,00 Kc 
Zoracovani ZAV SO1 - rozols viz nt!e 89 000.00 Kc 18 690,00 Kc 
Celkem za ZAV SO1 323 600,00 Kc 67 956,00 Kc 

Zoracovani ZAV S01 - rozois cinnosti Cena bez 21% d•h 
Archeoloa - V'/hodnoceni analli7, datace nalezu, seosanf zoraw 30 000.00 Kc 
D1ai1ahzace ofanove dokumentace, ,nracovanl fotodokumentace 25 000,00 Kc 
Zllfacovanl nalezu (omvti nonis. evidence, inaentanzace) 30 000.00 Kc 
Tvorba dalabazi, seznamu 4 000,00 Kc 
Geoloaie lokalitv 0.00 Kc 
Zoracovani oeodelickeho zamerenl 0.00 Kc 
Celkem lab. zoracovanl SO1 89 000,00 Kc 

Zhotoeitel si vyhrazu]e pnlao plesunu Jednothvych polozek mezi sebou v prub�hu praci pl, respektovani maximalni neplekrofitelne 

ceny. 

Soutet 

49 005,00 Kc 
31 581,00 Kc 

185 130,00 Kc 
18 150,00 Kc 

283 866,00 KC 

107 690,00 KC 

391 556,00 Kc 




